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องคการบริหารสวนตําบลคุริง
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คํานํา
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลคุริง นั้น ไดคํานึงถึงภารกิ จ
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ บทบาท
และหนาที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับ
บุคลากรแตละตําแหนงใหไดรับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับ ผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการ
บริห ารและดานคุณ ธรรมจริย ธรรม เพื่อพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจ ของ
องคการบริหารสวนตําบลคุริงตอไป
องคการบริหารสวนตําบลคุริง
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 : หลักการและเหตุผล
- หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
- ขอมูลดานโครงสรางและอัตรากําลัง
- อัตรากําลังที่มีอยูจริง
- อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
- การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล

1
2
๔
๖
๗

สวนที่ 2 : วัตถุประสงค
- วัตถุประสงคการพัฒนา

1๑

สวนที่ 3 : เปาหมาย
- เปาหมายการพัฒนา
- ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคุริง

11
๑๑

สวนที่ 4 : ขั้นตอนการดําเนินงาน
- การเตรียมการและการวางแผน
- การดําเนินการพัฒนา
- การติดตามและประเมินผล
- แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร

1๖
1๖
1๖
1๗

สวนที่ 5 : หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
- หลักสูตรการพัฒนา
- วิธีการพัฒนา
- รายละเอียดแผนการพัฒนา
สวนที่ 6 : การติดตามและประเมินผล

1๘
1๘
1๙
๒๗

สวนที่ 7 : บทสรุป
๒๘
ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

-๑-

สวนที่ ๑ : หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส วนตํ า บลจัง หวัด ชุ ม พร เรื่อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อนไข
เกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององคก ารบริห ารสวนตําบล ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ กําหนดให องค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนทองถิ่น กอนมอบหมายหนาที่ให
ปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานสวน
ทองถิ่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ดี โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ
ก.อบต. แลวแตกรณีกําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมใน
หองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงค จะ
พัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็ใหกระทําได
ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. แลวแตกรณี
กําหนดเปนหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวามี
ความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่นๆ ได และอาจกระทําไดโดย ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
และ ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. แลวแตกรณี รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ในตําแหนงนั้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น มีระยะเวลา ๓ ป ตาม
กรอบของแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น
เพื่อใหสอดคลองกับ แนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลคุริง อําเภอทาแซะ จังหวัด
ชุมพร จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคุริง เปนเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในการ
ปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-๒-

ขอมูลดานโครงสรางและอัตรากําลัง
โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลคุริง
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๕. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๓. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)
๑. งานกอสราง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค

๒
24

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลคุริง
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) (๑)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) (๑)

สํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (๑)

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (๑)

-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ (1)
-เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (1)
-เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน (1)
-เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (1)
-ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (1)
-ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (1)

-นายชางโยธาอาวุโส (๑)
-นายชางโยธาชํานาญงาน (๑)
-ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ) (๑)
-ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ) (วาง) (ยุบเลิก)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ภารกิจ) (๑)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (1)
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทั่วไป) (๑)

พื้นที่ : ๕๖.๘๔ ตารางกิโลเมตร
ประชากร : ๓,๖๖๓ คน
ภาระคาใชจาย (ม. 35) : 3๒.๕๔

(นางสาวภูริชญา จันทรเหล็ก)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุรงิ

๓

-นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ (๑)
-นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (๑)
-นิติกรปฏิบัติการ (๑)
-นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (๑)
-ครู คศ.๑ (๑)
-เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน (๑)
-เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (๑)
-เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน (วาง)
-เจาพนักงานธุรการ (ลูกจางประจํา) (๑)
-พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ) (๑)
-พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภารกิจ) (๑)
-ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) (๓) (ครอง ๒ กําหนดเพิ่ม ๑)
-คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๑)
-ยาม (ทั่วไป) (๑)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (วาง)

-๔-

๘.อัตรากําลังที่มีอยูจริง
ทะเบียนขอมูลพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลคุริง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
นางสาวภูริชญา จันทรเหล็ก
๑
นางสาวจันทิมา นาคพิรณ
ุ
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สํานักงานปลัด อบต.
นางมัณฑนา อินทรสุภา
นางสาวสุมนา ษรตะบํา
วาง
นายอนุรักษ อุนภิรมย
นางวัชรีย คุณวุฒิ
นางสุภาพ จันทะดี
นายศุภฤกษ ศรีสุวรรณ
จาเอกวงสุวัฒน เมฆหมอก
วาง
นางปราณีต สินสุวรรณ
นางสาวศุภวรรณ เสือสงา
นางสาวพวงมณี สมบุญ
วาง
นายจําเริญ วงศการีม
นายสมศักดิ์ แกวกรูด
สุนิสา คุมรักษ
นายจรูญ วงศการีม

ตําแหนง
นักบริหารงานทองถิ่น/ปลัด อบต.คุริง
นักบริหารงานทองถิ่น/รองปลัด อบต.คุริง
นักบริหารงานทั่วไป/หัวหนาสํานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นิติกร
นักวิชาการศึกษา
ครู
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจาพนักงานธุรการ
ผูชวยครูผดู แู ลเด็ก
ผูชวยครูผดู ูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต
คนงานทั่วไป
ยาม

ระดับ
กลาง
ตน
ตน
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
คศ.๑
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

อัตราเงินเดือน
37,830
30,220
23,550
24,010
17,880
24,970
20,320
18,810
26,120
13,760
9,400
10,440
9,400
11,320
10,440
9,000
9,000

หมายเหตุ

ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ (กําหนดเพิ่ม)
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

๔

-๕ลําดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-สกุล
กองคลัง
วาง
วาง
นางสาวธิราภรณ เงินทอง
นางพัชรินทร วาซัน
นางธัญชนก ศรีสุจริต
นางสาวสาวิตรี นาคบรรณ
นายโกสินทร จันทรทอง
กองชาง
นายธนกิตย สุขวิสุทธิ์
นายจิโรจน นาคสุวรรณ
นายปญญา บรรจงละเอียด
นายมารุต วิวัฒนสถาปตย
วาง
นางสาววิภาวรรณ จันทเณร
นายสายันต กลอมสงค
นายอํานวย ศรีอัมพร

ตําแหนง

ระดับ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

นักบริหารงานการคลัง/ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ

ตน
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
ปฏิบัตงิ าน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

13,760
18,060
19,970
10,710
9,640

พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ

28,030
22,620
22,920
12,220
10,760
18,380
9,000

พนักงานจางตามภารกิจ
ยุบเลิก
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป

นักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชาง
นายชางโยธา
นายชางโยธา
ผูชวยนายชางโยธา
ผูชวยนายชางโยธา
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ตน
อาวุโส
ชํานาญงาน

๕

-๖อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
พระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ได
กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไวดังนี้
มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒ นาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร
มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ใหมีและบํารุงที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมการเกษตรและกิจกรรมสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุมครองและดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(๑๒) การทองเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง

-๗การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
จากภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคุริง และการปฏิบัติงานตามหนาที่
ของสวนราชการตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลคุริง กําหนดขึ้น จะเห็นไดวาพนักงานสวนตําบล และบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลคุริง จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถและความเขาใจในการปฏิบัติงาน หาก
พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคุริง ไมมีความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ
ต า งๆ ไม มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน ก็ ย ากที่ จ ะบริ ห ารงาน และปฏิ บั ติ ง านให เกิ ด
ประสิทธิภาพแกองคกรและประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคุริง ใชหลักการวิเคราะหแบบ
SWOT อันเปนการวิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนดไว เพื่อใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงา ย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๑) การวิเคราะหตัวบุคลากร
จุดแข็ง (Strengths)
มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน
ตอเหตุการณ
บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่และ
ภูมิลําเนาใกลเคียงกับ อบต.
มีอายุเฉลี่ย ๒๖ - ๔๕ ป ซึ่งเปนวัยทํางาน
สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
โอกาส (Opportunities)
๑. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานไดงาย
๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได
ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ
ทํางานของ อบต.ในฐานะตัวแทน
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดออน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก
มีภาระหนี้สิน
ขอจํากัด (Threats)
ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
ระดับความรูไมพอกับความยากของงาน ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรูที่มี
จํากัด ทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
ทํางานไดครอบคลุมภารกิจของ อบต.
มีความกาวหนาในวงแคบ
บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด

-๘๒) การวิเคราะหในระดับองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรสวนมากเปนคนในพื้นที่ไมตองการยาย
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. บุคลากรมีการพัฒนาความรู โดยไดศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท
เพิ่มมากขึ้น
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดออน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือรน
๒. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน เกษตร ไฟฟา
สิ่งแวดลอม สาธารณสุข เปนตน
๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ
๖. การพัฒนาบุคลากรไมครอบคลุมทุกระดับ
โอกาส (Opportunities)
ขอจํากัด (Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน ๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัยหรือ
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
การปฏิบัติตามขั้นตอนเปนไปไดยาก
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
สารสนเทศ
จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวน
ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
ตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จํานวน
ประชากร และภารกิจ

จากหลักการและเหตุผลและการวิเคราะหดังกลาว พนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลคุริง จึงตองไดรับการพัฒนาความรูทั้งทางดานทักษะ แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรม
ที่ใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการบริห ารงานและการปฏิบัติงานขององคการบริห ารสว นตําบล เปนไปอย างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกประชาชนโดยทั่วกัน

-๙-

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน
นายกองคการบริหารสวนตําบล

ประเมินผล

หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามระเบียบแลว
รายงาน
นายกองคการบริหารสวนตําบล

ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลคุริง จะเปนการพัฒนาโดยให
ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการเลื่อน
ระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลคุริง ที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้

-๑๐คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองคการบริหารสวนตําบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเองสนอง
ยุทธศาสตรได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในป ๒๕๖๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคุริง จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต
มีความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตอง
ไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ”

-๑๑-

สวนที่ ๒ : วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลคุริง ในการปฏิบัติงานราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๒.๒ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลคุริง
๒.๓ เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลคุรงิ

สวนที่ ๓ : เปาหมาย
๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคุริง ประกอบดวย พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
พนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบลคุริง ทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน เพื่ อ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ดี
๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลคุริง
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒ นาบุคลากรขององคการบริหารสว นตําบลคุริง กําหนดขึ้น จาก
การศึกษาวิเคราะหขอมูลในกรอบวิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ตลอดจน
ปจจัยที่เกี่ยวของได ๔ ยุทธศาสตร
(๑) การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
(๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร
(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพ สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
(๔) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดที่พรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

-๑๒ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีคุณภาพและคานิยมสรางสรรค
สามารถสรางวัฒ นธรรมการทํางานแบบใหม และไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ของแตละบุคคลตามความจําเปน
กลยุทธที่ ๑
การพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับแผนฯ
๒. กําหนดและประเมินขีดความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตาม
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกลุมประเภทสายงานและ
ระดับตําแหนง
๓. การติดตามประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
๒. ไมนอยกวารอยละ ๙๐ บุคลากรไดรับการพัฒนาตามกลุมประเภทสายงาน
๓. มีการวางระบบและการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
๔. มีการติดตามประเมินผลบุคลากรเมื่อมีการไดรับการพัฒนา
กลยุทธที่ ๒
พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา
บุคลากร
๒. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อประโยชนในการ
พัฒนา
๓. การติดตามประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไวในแผนการพัฒนาบุคลากร
๒. ไม น อ ยกวา รอ ยละ ๙๐ บุ ค ลากรได รับ การพั ฒ นาตามแผนการพั ฒ นา
บุคลากรรายบุคคล
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีวินัย
กลยุทธที่ ๑
เสริมสรางจิตสํานึกการเปนบุคลากรที่ดี สงเสริมและพัฒ นาบุคลากรให มี
ความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. จัดทําโครงการหรือกิจกรรมอันเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
วินัยและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ใหกับบุคลากรในสังกัด
๒. ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุ คลากร โดยอาศัยแนว
ทางการพัฒนาตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

-๑๓กิจการบานเมืองที่ดีและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โปรงใส ตรวจสอบได
๓. จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลคุริง
๔. จัดใหมีระบบการพัฒนาบุคลากรระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
๕. จัดใหมีการสงเสริมเรียนรูตามหลักธรรมาภิบาล
๖. รวมกิจกรรมแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ปปช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ เพื่ อ
เครื่องมือในการสรางเสริมองคความรูเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนบุคลากรที่ไดเขารวมโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๒. ไมนอยกวารอยละ ๗๐ บุคลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรม
และจริยธรรม วินัย และความโปรงใสในการทํางาน
๓. มีการประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลคุริง
๔. มีก ารจัดระบบการพัฒ นาบุ คลากรระหวางการทดลองการปฏิ บัติห นาที่
ราชการ
๕. ไมนอยกวารอยละ ๗๐ บุคลากรไดรับการสงเสริมเรียนรูตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐ
๖. จํานวนบุคลากรผูเขารวมทดสอบแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ปปช.มาตร ๑๐๐
และ ๑๐๓ ไมนอยกวารอยละ ๖๐
กลยุทธที่ ๒
กําหนดหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. มี ก ารจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมของข า ราชการการเมื อ งฝ า ยบริ ห าร,
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและของขาราชการ
๒. มีการติดตามประเมินผลการกระทําผิดตามประมวลจริยธรรมทางคุณธรรม
และจริยธรรม
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองฝายบริหาร,ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและของขาราชการ มีความเปนปจจุบันสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น เรื่อ ง กํ า หนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางประจําของ
อปท.
๒. ขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา ไมมีการกระทําผิดตามประมวล
จริยธรรมรอยละ ๑๐๐
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ใหเปนไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยมีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและขวัญ
กําลังใจ

-๑๔กลยุทธที่ ๑
การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. เรงรัด/สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดวยการฝกอบรม หรือ
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมทุกตําแหนง
๒. บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. บุคลากรไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการไม
นอยกวารอยละ ๖๐ ของแตละดาน
กลยุทธที่ ๒
การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. มีสิทธิสวัสดิการใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ตามสิทธิที่พึงไดรับ
๒. มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนคาจางและคาตอบแทนเปนไปตามผลการ
ปฏิบัติราชการ
๓. สวนราชการมีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
๔. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการหรือ
ผานเกณฑการประเมิน
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางไดรับสิทธิสวัสดิการตาม
สิทธิที่พึงไดรับ
๒. การเลื่อ นขั้ น เงิน เดื อ น เลื่ อ นค า จ า งและค า ตอบแทนเป น ไปด ว ยความ
ยุติธรรม โปรงใส ใชระบบอุปถัมภไดนอยที่สุด
๓. สวนราชการมีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
๔. ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ แตละดานไมนอย
กวารอยละ ๖๐
ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรพรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
วัตถุประสงค
บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหนาที่ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา คุณภาพชีวิต
ของตนและสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการสร า งสภาพแวดล อ มการทํ า งานให ดี ขึ้ น
สามารถปฏิ บั ติ ต นได อ ย า งเหมาะสมต อ เพื่ อ นร ว มงาน องค ก ร และ
บุคคลภายนอก
กลยุทธที่ ๑
พัฒนาเสริมสรางความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและจําเปน
กับบุคลากรในสังกัด
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. จัดทําหลักสูตรและดําเนินการพัฒ นาความรูเรื่องการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
เพื่อใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เชน (๑) การคิดเชิงบวก (๒) การบริหารเวลา (๓) การ
พัฒนาจิต (๔) การทํางานเปนทีม

-๑๕๒. บุ ค ลากรสามารถได รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทุ ก คนทุ ก ระดั บ โดย
กําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจําเปนและเหมาะสม
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. มีการจัดทําหลักสูตรและมีการดําเนินการพัฒนา
๒. บุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมนอยกวารอยละ ๖๐
กลยุทธที่ ๒
พัฒนาระบบเพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั ิ
๑. มีการสงเสริมความสัมพันธที่ดีในสวนราชการ เชน การแขงขันกีฬาภายใน
หนวยงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดสวัสดิการบานพัก จัดทุนการศึกษา
ใหขาราชการและบุตร เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
๒. สงเสริมใหมีการรวมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร
๓. รวมดําเนินกิจกรรม ๕ ส.
๔. สํารวจการมีสวนรวมของบุคลากร
๓. มีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดีและมีเกณฑการลงโทษบุคลากรที่ไม
ประพฤติตามวินัย
ระยะเวลา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด
๑. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธที่ดีของสวนราชการ
๒. บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. มีการยกยองเชิดชูเกีย รติบุคลากรที่ดีและเกณฑการลงโทษบุคลากรที่ไม
ประพฤติตามวินัย

-๑๖-

สวนที่ ๔ : ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๑) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย
- นายกองคการบริหารสวนตําบลคุริง
เปนประธานกรรมการ
- ปลัดองคกรปกครองสวนตําบลคุริง
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการกองคลัง
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการกองชาง
เปนกรรมการ
- หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปนกรรมการและเลขานุการ
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เปนผูชวยเลขานุการ
๒) พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับบัญชา
แตละคนจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
๓) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม
๔.๒ การดําเนินการพัฒนา
๑) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมา
พิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การคัดเลือกกลุม
บุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เปนตน
๒) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอื่น หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ
๔.๓ การติดตามและประเมินผล
ผูบังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและกําหนดใหมีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผาน
การประเมินผลแลว ถือวาผูนนั้ ไดรับการพัฒนาแลว

-๑๗-

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน

1. การเตรียมการและการวางแผน

1.1 แตงตั้งคณะทํางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน

2. การดําเนินการ/วิธีดาํ เนินการ

การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวย
ราชการอื่ น หรื อ ว า จ า งเอกชนดํ า เนิ น การและเลื อ ก
รูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร/สัมมนา
- ฯลฯ
3. การติดตามและประเมินผล

จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อใหทราบถึงความความสําเร็จ ความรู
ความสามารถและผลการปฏิบัตงิ าน

สิ้นสุด

-๑๗-

-๑๘-

สวนที่ ๕ : หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
5.1 หลักสูตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลคุริง กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4. หลักสูตรดานการบริหาร
5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
5.2 วิธีการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลคุริง จะดําเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การสอนงาน
โดยผูบังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เปนตน นอกจากนี้
องค ก ารบริห ารสว นตํ าบลคุ ริง จะดํา เนิน งานรว มกับ ส วนราชการอื่น และดํา เนินการรวมกับ เอกชน เช น ส ง
บุคลากรเขารับ การฝก อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่ห นวยงานราชการอื่น หรือเอกชนเป นผูดําเนินการ หรื อ
องคการบริหารสวนตําบลคุริง เปนผูดําเนินการและเชิญหนวยงานอื่นเขารวม เชน การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย
หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การใหคําปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
4) การฝกอบรม
5) การใหทุนการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

แผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลคุริง อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ที่
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
วิธีการพัฒนา
งบประมาณ
๑ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

๒ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม

เพื่อเปนกรอบในการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ใหมีสมรรถนะเพื่อให
สอดคลองกับกลุมประเภท
สายงานและระดับตําแหนง
เพื่ อเสริมสรางความรูความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ อบต.และ
บ ท บ า ท ห น า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย

จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ๓ ป
(๒๕๖๑-๒๕๖๓)
พ นั ก ง า น ส ว น
ตําบล/พนักงานจาง
ที่บรรจุแตงตั้งใหม

๓ โครงการฝกอบรมใหความรู เพื่อเพิ่ม เพื่ อ พั ฒ นาความรู ความ ผูบริหาร,สมาชิก
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เขาใจในบทบาทตามอํานาจ สภาทองถิ่น,
หนาที่ความรับผิดชอบ
พนักงานสวนตําบล,
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบประมาณ
๒๕๖๐

ประชุมปฏิบตั ิการ

-

ปฐมนิเทศ

-

ชวงเวลาที่บรรจุ
แตงตั้ง

ฝกอบรม/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ/
ศึกษาดูงาน

๓๐๐,๐๐๐

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อใชเปน
กรอบในการพัฒนา
บุคลากร
พนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง
มีความรูความเขาใจ
และวิธีปฏิบตั ิงาน
เบื้องตน
ผูบริหาร,สมาชิก
สภาทองถิ่น,
พนักงานสวนตําบล,
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางมี
ความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น

หนวยงาน
ดําเนินการ
สนง.ปลัด อบต.

สนง.ปลัด อบต.

สนง.ปลัด อบต.

๑๙

ที่
๔

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

โครงการสัม มนาผูบ ริห าร/ประชุ ม เพื่อเพิ่มความรูและ
เชิงปฏิบัติการ
วิสยั ทัศนในการทํางานของ
ผูบริหาร
กลยุทธที่ ๒ การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค

๕ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสวน
ราชการแตละสวนใหมี
คุณภาพและคานิยม
สรางสรรค สามารถสราง
วัฒนธรรมการทํางานแบบ
ใหมและไดรับการพัฒนา
สมรรถนะของแตละบุคคล
ตามความจําเปน
เพื่อพัฒนาความรูและ
วิสัยทัศนในการทํางานของ
ผูบริหาร

๖ โครงการฝกอบรมหลักสูตรนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตาม
แผนการดําเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถิ่น
๗ โครงการฝกอบรมหลักสูตรรองนายก เพื่อพัฒนาความรูและ
องคการบริหารสวนตําบล ตาม
วิสยั ทัศนในการทํางานของ
แผนการดําเนินการฝกอบรม
ผูชว ยผูบริหาร
บุคลากรทองถิ่น

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ผูบริหารและ
ประชุมเชิง
พนักงานสวนตําบล ปฏิบัติการหรือ
ระดับนักบริหารงาน การสัมมนา

๒๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
ดําเนินการ
ดําเนินการ
เปนไปตามรายจาย ผูบริหารและพนักงานสวน ทุกสวนราชการ,
แตละโครงการ ตําบลระดับนักบริหารงาน หนวยงาน
มีความรูและวิสัยทัศนใน ภายนอก
การทํางานมากขึ้น

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

ประชุม
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา

-

ผูบริหาร

ฝกอบรม

๒๔,๐๐๐

ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผูบริหารมีความรูและ
วิสัยทัศนในการทํางานเพิ่ม
มากขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

ผูชวยผูบริหาร

ฝกอบรม

๒๔,๐๐๐

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผูชวยผูบริหารมีความรูและ
วิสัยทัศนในการทํางานเพิ่ม
มากขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

มีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาใน
การบรรจุเขาแผนพัฒนา
บุคลากรในรอบถัดไป

หนวยงาน
ดําเนินการ
สวนราชการแตละ
สวน

๒๐

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

เพื่อพัฒนาความรูและ
วิสัยทัศนในการทํางานของ
เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
เพื่อพัฒนาความรูและ
วิสัยทัศนในการทํางานของ
สมาชิกสภาทองถิ่น
เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน

เลขานุการนายก
องคการบริหารสวน
ตําบล

ฝกอบรม

๑๕,๔๐๐

สมาชิกสภาทองถิ่น

ฝกอบรม

๑๕,๔๐๐/คน

พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนัก
บริหารงานทั่วไป

ฝกอบรม

๓๒,๓๐๐

๑๑ โครงการฝกอบรมหลักสูตรบุคลากร เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ
ตามแผนการดํ า เนิ น การฝ ก อบรม ประสบการณในการ
บุคลากรทองถิ่น
ปฏิบัติงาน

พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงบุคลากร

ฝกอบรม

๓๐,๕๐๐

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๑๒ โครงการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ
วิ เ คราะห น โยบายและแผน ตาม ประสบการณในการ
แ ผ น ก ารดํ าเนิ น ก ารฝ ก อ บ ร ม ปฏิบัติงาน
บุคลากรทองถิ่น

พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบาย
และแผน

ฝกอบรม

๓๐,๕๐๐

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๘ โครงการฝกอบรมหลักสูตร
เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามแผนการดําเนินการ
ฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น
๙ โครงการฝกอบรมหลักสูตรสมาชิก
สภาทองถิ่น ตามแผนการดําเนินการ
ฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น
๑๐ โครงการฝ ก อบ รมห ลั ก สู ต รนั ก
บริ ห ารงานทั่ ว ไป ตามแผนการ
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมีความรู
และวิสยั ทัศนในการทํางาน
เพิ่มมากขึ้น
สมาชิกสภาทองถิ่นมี
ความรูและวิสยั ทัศนในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนักบริหารงาน
ทั่วไปมีความรู ทักษะ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงบุคลากรมีความรู
ทักษะประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน
มีความรู ทักษะ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ดําเนินการ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

๒๑

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๑๓ โครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนิ ติ ก ร เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ
ตามแผนการดํ า เนิ น การฝ ก อบรม ประสบการณในการ
บุคลากรทองถิ่น
ปฏิบัติงาน

พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนิติกร

ฝกอบรม

๓๐,๕๐๐

๑๔ โครงการฝ ก อบรมห ลั ก สู ต รเจ า เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ
พ นั กงาน ธุ ร การ ต ามแ ผ น การ ประสบการณในการ
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติงาน

พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเจา
พนักงานธุรการ

ฝกอบรม

๒๒,๕๐๐

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๑๕ โครงการฝ ก อบรมห ลั ก สู ต รเจ า เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ
พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ตาม ประสบการณในการ
แ ผ น ก าร ดํ า เนิ น ก าร ฝ ก อ บ รม ปฏิบัติงาน
บุคลากรทองถิ่น

พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเจา
พนักงานการเงิน
และบัญชี

ฝกอบรม

๒๒,๕๐๐

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๑๖ โครงการฝ ก อบ รมหลั ก สู ต รนั ก เพื่อเพิ่มความรูและ
บริ ห ารงานท อ งถิ่ น ระดั บ สู ง ตาม วิสยั ทัศนในการทํางานของ
แ ผ น ก าร ดํ า เนิ น ก าร ฝ ก อ บ รม ผูบริหาร
บุคลากรทองถิ่น

พนักงานสวนตําบล
ตําแหนง นัก
บริหารงานทองถิ่น

ฝกอบรม

๑๐๐,๐๐๐

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผลที่คาดวาจะไดรับ
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนิติกรมีความรู
ทักษะประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการมีความรู ทักษะ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงเจาพนักงาน
การเงินและบัญชีมีความรู
ทักษะประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนักบริหารงาน
ทองถิ่นมีความรู ทักษะ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ดําเนินการ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

๑

โครงการ/กิจกรรม ในการเสริมสราง
จิตสํานึก/สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม/วินยั ความโปรงใสในการ
ทํางาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ให เป น คนดี มี ความซื่ อ สั ต ย
สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม มีวินัย

๒ จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
คุริง

เพื่ อ กํ า ห น ด น โ ย บ า ย
คุ ณ ธรรมและความโปรงใส
อันเปนแนวทางใหถือปฏิบัติ
และดําเนินการ

๓ การพัฒนาบุคลากรที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัตริ าชการ

เพื่ อให ผู ที่ไดป ฏิ บัติราชการ
ในระหว า งทดลองปฏิ บั ติ
ราชการได รั บ การพั ฒ นา
อย างต อ เนื่ อง มี ค วาม รู
ความสามารถในการปฏิ บัติ
ราชการ
เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการ พนั กงานสวนตําบล เขาทดสอบ
สร า งเสริ ม องค ค วามรู เพื่ อ ลู ก จ า งประจํ า และ แอพพลิเคชั่น
ปองกันผลประโยชนทับซอน พนักงานจาง

๔

กิจกรรมแอพพลิเคชั่นกฎหมาย
ปปช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓

ผู บ ริ ห าร,สม าชิ ก ฝกอบรม/
ส ภ า ท อ ง ถิ่ น ประชุมสัมมนา
พนักงานสวนตําบล,
ลู ก จ า งประจํ า และ
พนักงานจาง
ผู บ ริ ห าร,สม าชิ ก การประชุม
ส ภ า ท อ ง ถิ่ น
พนักงานสวนตําบล,
ลู ก จ า งประจํ า และ
พนักงานจาง
พนั กงานสวนตําบล การสอนงาน/
และพนั กงานจ างที่
การให
อยูระหวางทดลอง
คําปรึกษา
ปฏิบัติราชการ

๕๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผู บ ริ ห า ร,ส ม าชิ ก ส ภ า
ท อ งถิ่ น พ นั กงาน ส วน
ตํ า บล,ลู ก จ า งประจํ าและ
พนักงานจาง

๒๒

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร
กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางจิตสํานึกการเปนบุคลากรที่ดี สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความซื่อสัตย สุจริตมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
ที่
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
วิธีการพัฒนา
งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ
สนง.ปลัด อบต.

-

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผู บ ริ ห า ร,ส ม าชิ ก ส ภ า
ท อ งถิ่ น พ นั กงาน ส วน
ตํ า บล,ลู ก จ า งประจํ าและ
พนักงานจาง

สนง.ปลัด อบต.

-

ระยะเวลา ๖ เดือน พนั ก งานส ว นตํ า บลและ
นับแตวันที่ไดรับ พนั ก งานจ า งที่ ไ ด รั บ การ
การบรรจุแตงตั้ง บรรจุแตงตั้งใหม

ทุกสวนราชการ

-

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

สนง.ปลัด อบต.

พ นั ก ง า น ส ว น ตํ า บ ล
ลูกจางประจําและพนักงาน
จ า งได รั บ อ งค ค ว า ม รู
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป อ ง กั น
ผลประโยชนทับซอน

๒๓

ที่

กลยุทธที่ ๒ กําหนดหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค
เปาหมาย

๓ การจัดทําประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร,ฝาย
สภาทองถิ่นและขาราชการ

เพื่ อ พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น
ป ระ ม วล จ ริ ย ธรรม ที่ ได
ป ร ะ ก า ศ ใช ไ ป แ ล ว ใ ห
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ
หรือหนังสือสั่งการ

แ ก ไ ข ป รั บ ป รุ ง
ประมวลจริ ย ธรรม
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ
แนวทางของ ก.ถ.

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
กลยุทธที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ที่
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
๑ โครงการประชุมประจําเดือน
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง

ซักซอมการปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผานมา เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ที่ถูกตอง
๒ โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/ เพื่อพัฒนาความรูของ
ห ลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ห น าที่ พนักงานสวนตําบล
รับผิดชอบแตละตําแหนง
ลูกจางประจําและพนักงาน
จางในการบริหารจัดการ
องคกร

ผูบริหาร,พนักงาน
สวนตําบล,
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง
พนักงานสวนตําบล
ประเภททั่วไปและ
วิชาการ
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

-

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ประชุม/การ
สัมมนา

-

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา

๕๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกวันที่ ๑๕ ของ
เดือน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มี ป ระมวลจริ ย ธรรมของ
ข า ราชการการเมื อ งฝ า ย
บริ ห าร,ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น
และข า ราชการ ใช เ ป น
แนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูบริหาร,พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจางประจําและ
พนักงานจางสามารถ
ปฏิบัติหนาทีไ่ ดถูกตอง
เปนไปตามรายจาย พนักงานสวนตําบล
แตละโครงการ ประเภททั่วไปและวิชาการ
ลูกจางประจําและพนักงาน
จางมีความรูเ พื่อบริหาร
จัดการองคกรไดดีขึ้น

หนวยงาน
ดําเนินการ
สนง.ปลัด อบต.

หนวยงาน
ดําเนินการ
ทุกสวนราชการ

ทุกสวนราชการ,
หนวยงาน
ภายนอก

๒๔

ที่

กลยุทธที่ ๒ การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค

เปาหมาย

๓ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจ เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมี
พนักงานสวนตําบล,
รับรองมาตรฐานการปฏิบัตริ าชการ การปฏิบัติงานเปนไปตาม ลูกจางประจําและ
และนิเทศ อปท.
มาตรฐานการปฏิบตั ิราชการ พนักงานจาง
และนิเทศ อปท. โดยมีการ
กําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นเปนการสรางแรงจูงใจ
และขวัญกําลังใจ

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา

๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรที่พรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาเสริมสรางความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและจําเปนกับบุคลากรทองถิ่น
ที่
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
วิธีการพัฒนา
งบประมาณ
๑ โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรตระหนักถึงบทบาท พนักงานสวนตําบล, ประชุมเชิง
ใหกับบุคลากร
หนาที่แนวทางการปรับปรุง ลูกจางประจําและ ปฏิบัติการหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน พนักงานจาง
การสัมมนา
สราง สภาพแวดลอมการ
ทํางานใหดีขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ตอเพื่อนรวมงานองคกรและ
บุคคลภายนอก

๑๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทุกปงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ผลที่คาดวาจะไดรับ
พนักงานสวนตําบล,
ลูกจางประจําและพนักงาน
จางสามารถปฏิบัตหิ นาที่
ไดถูกตอง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกคนทุก
ระดับโดยกําหนดใหมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
จําเปนและเหมาะสม

หนวยงาน
ดําเนินการ
ทุกสวนราชการ

หนวยงาน
ดําเนินการ
สนง.ปลัด อบต.

๒๕

ที่

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบเพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ฝกอบรม

๓๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

เขารับการ
ตรวจสุขภาพ
การประชุม/
การให
คําปรึกษา

-

เปนประจําทุกป

-

๓ ไตรมาส/ป

ผูบริหาร,สมาชิก
การสอนงาน
สภาทองถิ่น,
การใหคําปรึก
พนักงานสวนตําบล, หรือวิธกี ารอื่น
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

-

ภายใน
ปงบประมาณ
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๒ โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นา เพื่อนําความรูที่ไดมา
ผูบริหาร,สมาชิก
ศักยภาพ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน สภาทองถิ่น,
พนักงานสวนตําบล,
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง
๓ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจํ าป ของ เพื่อสงเสริมใหพนักงานสวน
พนักงานสวนตําบล
ตําบลใสใจในสุขภาพ
๔ กิจกรรม ๕ ส.
เพื่อใหบุคลากรมีความรู
และเขาใจในขั้นตอน ๕ ส.
และเพื่อใหหนวยงานมีความ
สะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย
๕ การสอนงาน การให คําปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น เชน
- การสนั บ สนุ น ให พ นั ก งานส ว น เพื่อยกระดับความรูของ
ตํา บล ลู ก จา งประจํ า และพนั กงาน บุคลากร
จางไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
- โครงการอื่ นๆ ที่ สามารถกํ าหนดได เพื่อรองรับนโยบายที่ไดรบั
ภายหลังตามความจําเปนและสถานการณ มอบ

พนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหาร,สมาชิกสภา
ทองถิ่น,พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจางประจําและ
พนักงานจางไดนําความรูที่
ไดรับมาประยุกตใชในการ
ทํางานในองคกรไดอยางดี
พนักงานสวนตําบลทุกคน
หันมาใสใจสุขภาพ
บุคลากรมีความรูและ
เขาใจในขั้นตอน ๕ ส. และ
หนวยงานมีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย
บุคลการมีความรูความเขา
ในในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

หนวยงาน
ดําเนินการ
สนง.ปลัด อบต.

สนง.ปลัด อบต.

ทุกสวนราชการ
และหนวยงานที่
ดําเนินการ

๒๖

-๒๗-

สวนที่ ๖ : การติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลคุริง มีการติดตามและประเมินผล เพื่อทราบถึงความสําเร็จ ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการอบรมพัฒนาดวย โดยมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งกอนและเสร็จสิ้นการฝกอบรมตลอดจนติดตามผลที่เกิดขึ้นภายหลังการฝกอบรม การสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของ เชน ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา ดังนี้
๑. ระบบการรายงานผลการเขารับการอบรมพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนา ตองทํารายงานผลการเขารับ
การอบรมพัฒนา ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญ ชาตามลําดับ
จนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. ระบบผูบังคับบัญชาเปนผูติดตามผล
ผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและจัดใหมีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผาน
การประเมิ น ผลแล ว ถื อ ว า ผู นั้ น ได รั บ การพั ฒ นาแล ว เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของเขารับการฝกอบรมพัฒนา
๓. การติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
ผูเขารับการฝกอบรมพัฒนา ตองไดรับการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม และติดตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไประยะหนึ่ง เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา
๔. การติดตามประเมินผลโดยวิธีการสัมภาษณ
ผูบังคับบัญชาอาจใชวิธีการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน
และผูใตบังคับบัญชาของผูรับการพัฒนา
๕. การติดตามโดยหนวยงานอื่นเปนผูพฒ
ั นา
องคการบริหารสวนตําบล ติดตามประเมินผลการพัฒนาดวยการขอรับทราบผลการประเมินจาก
หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการพัฒนา เชน ในกรณีที่สงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อื่นเปนผูจัด
๖. จากการติดตามประเมินผลโดยการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบล ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๗. การติดตามประเมินผลโดยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม
การจัดทําแผนพัฒ นาบุค ลากร ขององคการบริห ารสวนตําบลคุริงดังกลาว ชวยเสริมสรางให
บุคลากรในสังกัด มีความรูความสามารถ สมรรถนะ ทักษะความชํานาญงานในหนาที่และทํางานอยางมืออาชีพ มี
ทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมและพรอมนํานโยบายการบริหารราชการ สูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สรางความพึงพอใจ ความผาสุก ความสะดวกรวดเร็ว ความเสมอภาคและเปนธรรมสูประชาชนอยาง
ยั่งยืน

-๒๘-

สวนที่ ๗ : บทสรุป
การบริห ารงานบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาบุ คลากรขององคก ารบริห ารส วนตําบลคุ ริง สามารถ
ปรับเปลี่ยนแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชุมพร
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการ
พัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปน อาจตอง
ทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงาน สู
ทองถิ่นใหมากที่สุด บุคลากรที่มีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ

